Tisztelt Képviselő-testületek!
Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatalt 6 település hozta létre 2013. január 1-i hatállyal.
Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló megállapodást a települések 2012. december 14-i
együttes ülésen fogadták el.
A megállapodás . po tja eghatározta a hivatal létszá át
fő e . A hivatal űködési
költségeinek fedezetét ez idáig az állami támogatás biztosította, az önkormányzatoknak anyagilag
nem kellett hozzájárulni a költségekhez.
2014. évi költségvetés összeállításakor megállapítást nyert, hogy az állami támogatás nem fedezi a
fel erülő költségeket. A költségvetési beszámolóban részletezettek miatt szükségessé vált
pótelőirá yzat kérése. Megállapodás 9. po tja ki o dja, a e yi e az álla i tá ogatáso kívül
önkormányzati támogatás is felmerül, azt az önkormányzatok lakosságuk arányában viselik.
Pótelőirá yzat önkormányzatokra jutó költségét a melléklet tartalmazza).
Hivatal űködése sorá e izo yosodott, hogy a feladatok gyors, szakszerű ellátását e lehet
elvégez i a egállapodás a rögzített
fő létszá
al. Hivatalhoz ö kor á yzat,
e zetiségi
önkormányzat tartozik, valamint az óvoda. A hivatali apparátusban dolgozók egy része 1-2 éven belül
igé y e kívá ja ve i a ők részére iztosított
éves szolgálati idő utá járó yugdíjat. Fo tos ak
tartom, hogy fiatal dolgozók betanítása, munkakör elsajátítása utá zökke ő e tese
űködjö a
hivatal.
Aljegyző i s a hivatal a , ezért a testületi ülések előkészítése, döntések végrehajtása nem oldható
meg további segítség nélkül. Ebben az évben a 6 testület 62 testületi ülést tartott, 3 társulási, és 2
együttes ülésre került sor, roma nemzetiségi önkormányzatok összesen 6 ülést tartottak. Munkakör
át soportosítással egfelelő létszá
ellett feladatok ellátásába jelenlegi helyettesem segítséget
tudna adni. Pénzügyi és igazgatási dolgozók szintén leterheltek, a szabadságot kiadása gondot okoz,
a folya atos határidős
u kák
iatt. Önkormányzati és hatósági ügyekkel kapcsolatos
ügyintézés,rögzítések,honlapok naprakész állapotba tartása jelenlegi létszámmal nem biztosítható.
Jele legi létszá go do e yhíte e, ha Taliá dörögdről egy fő dolgozó Mo ostorapáti hivatal a lát á
el a feladatát. Anyagi megtakarítást eredményezne, mivel az útiköltséget nem kellene fizetni.
Kére a Tisztelt Képviselő-testületeket szíveskedjenek 2014. december 1-től
fő létszá ot
biztosítani. (várható költségek településenkénti hozzájárulását a melléklet tartalmazza)
Monostorapáti, 2014. szeptember 5.

Takács Lászlóné
jegyző

Határozati javaslat

……………………………község Ö kor á yzata Képviselő-testületen egyetért azzal, hogy a Monostorapáti
Közös Ö kor á yzati Hivatal
e ft. pótelőirá yzat a részesüljön űködési kiadásai ak
fedezésére.
Képviselő-testület lakosság arányosan biztosítja az önkormányzatra jutó …………………..ft.-ot.
Testület felhatal azza a jegyzőt, hogy az összeg utalásáról go doskodjo .
Felelős: Taká s László é jegyző
Határidő:

. szepte

er

.

Határozati javaslat

……………………község Ö kor á yzata Képviselő-testülete a Monostorapáti Közös Önkormányzati
Hivatal részére 2014. december 1-től fő létszá ot biztosít. Képviselő-testület költségvetésé ől
fedezi lakosságarányosan a költségeket.
Testület felhatal azza a jegyzőt, hogy a ko ep ió a a létszá
Felelős: Taká s László é jegyző
Határidő:

. októ er

.

övekedést építse e.

